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Էլեկտրոնային առողջապահության 
համակարգը բարձրագույն 
տեխնոլոգիաներն ու նորարարական 
լուծումները ծառայեցնում է 
մարդու կյանքի բարելավմանը 
և առողջապահության որակի 
բարձրացմանը։ 

Բուժօգնություն տրամադրելիս 
յուրաքանչյուր վայրկյանը կարևոր է։ 
Էլեկտրոնային առողջապահության 
համակարգն ապահովում է 
տեղեկատվության ճշգրիտ 
փոխանակումը, հնարավոր է դարձնում 
արագ և հուսալի բուժօգնության 
կազմակերպումը, նպաստում 
տեղեկացված բժշկական որոշումների 
կայացմանն ու կլինիկական սխալների 
ռիսկերի նվազեցմանը։
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Սիրելի բարեկամներ,

Անցած տարին իսկապես կարևոր էր Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական 
տեղեկատվական համակարգի (ԱՐՄԵԴ-ի) ներդրման առումով։ Մեր թիմը մեծ ծավալի 
աշխատանք է կատարել, ու ներկայումս 471 հաստատություն, այսինքն՝ հանրապետության 
բուժհաստատությունների մեծ մասը միացած է Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական 
տեղեկատվական համակարգին։

Համակարգի ներդրման որոշումը պետությանն է։ Դա արվում է առողջապահության ոլորտի 
թափանցիկ և օպտիմալ կառավարման, ծախսերի օպտիմալ բաշխման, առողջապահական 
ծառայությունների որակի բարձրացման, քաղաքացիների համար գործընթացների հեշտացման 
նպատակով։

Մենք, որպես օպերատոր ընկերություն, իրականացնում ենք Էլեկտրոնային առողջապահության 
համակարգի համալիր սպասարկումը և բարելավումը, օգնում կառավարությանը՝ հասնելու 
իր նախանշած նպատակի և ռազմավարության իրականացմանը։ Ու դա փորձում ենք անել 
ամենաօպտիմալ ձևով՝ օգտագործելով ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները և ստեղծելով 
հնարավորինս արդյունավետ գործող համակարգ։

Մենք ինքներս էլ համոզված ենք, որ մեր երկրում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի 
ներդրումն անհրաժեշտություն է։ Այսօր աշխարհում լավագույն առողջապահությունն ունեն 
այն երկրները, որտեղ լիարժեք գործում են էլեկտրոնային առողջապահության համակարգերը։ 
ՏՏ ոլորտում առաջընթաց ունեցող մեր երկիրը չի կարող հետ մնալ աշխարհում կատարվող 
զարգացումներից։ Քաղաքացուն մատուցված բժշկական ծառայությունն անպայման պետք է իր 
էլեկտրոնային հետքը թողնի, որպեսզի անհրաժեշտ տեղեկությունը հետագայում հասանելի լինի 
նաև հաջորդ բուժող բժշկին՝ հիվանդին ճիշտ ախտորոշելու համար։ 

Մեր երկրի քաղաքացին արժանի է ունենալու լավագույն առողջապահական համակարգը։ Մենք 
համոզված ենք, որ դրա համար բոլոր նախապայմանները կան։ Մեր թիմն իր կողմից անում է ամեն 
ինչ, որպեսզի այդ նպատակն իրականություն դառնա։

Ավետ Մանուկյան
«էլեկտրոնային առողջապահության 
ազգային օպերատոր» ՓԲԸ տնօրեն 
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Օպերատորի ստեղծումը եղել է Հայաստանում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը 
կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու նպատակով ՀՀ կառավարության հայտարարված մրցույթի 
հաղթողի հետ կնքված պայմանագրի պայման։ 

Որպես հաղթող ճանաչվել է «Sylex SARL» և «Մեյսիս Ապահով» ընկերություններից բաղկացած 
համատեղ ձեռնարկությունը: Թե՛ «Sylex SARL»-ը (գրանված է Շվեյցարիայի Համադաշնությունում), 
թե՛ «Մեյսիս Ապահով»-ը էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակալի փորձ 
ունեն։ «Sylex SARL»-ը համարվում է համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջատար Ericsson Nikola 
Tesla d.d. ընկերության գլոբալ մատակարար-գործընկերը։ 

Համաձայն ՀՀ կառավարության հետ կնքված կոնցեսիոն պայմանագրի՝ Օպերատոր ընկերությունն 
իրականացնում է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի պահպանումը, սպասարկումը 
և բարելավումը։ Համակարգի ծրագրային ապահովումը մշակված է Ericsson Nikola Tesla d.d. 
ընկերության կողմից, որն օգտագործում է նաև «Sylex SARL»-ի ծրագրային լուծումները: 

Oպերատորն իրականացնում է համակարգի բոլոր ծրագրային ապահովումները, անխափան 
շահագործումը, ինչպես նաև պարբերաբար կատարում է ծրագրային թարմացումներ՝ հաշվի 
առնելով տեխնոլոգիական վերջին զարգացումները։

«Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲ 
ընկերությունը գործում է 2017 թվականից։
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Խորհրդի 
կազմը

Ավետ Մանուկյանը «Sylex SARL» ընկերության հիմնադիրն է և 
«Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲ 
ընկերության գործադիր տնօրենը։ Նրա գլխավորությամբ նախագծվել 
ու ներդրվել են տեղեկատվական խոշոր համակարգեր Հայաստանում 
ու Հայաստանից դուրս։

Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգերից բացի, 
Ավետ Մանուկյանի գլխավորությամբ մշակվել և ներդրվել են 
ապահովագրական կառավարման ամբողջական համակարգեր 
(Հայաստան, Վրաստան), վարկային բյուրոյի կառավարման 
համակարգը (ԱՔՌԱ վարկային բյուրո, Հայաստան), դատական 
տեղեկատվական համակարգը (DataLex, Հայաստան), թվային 
ազդանշանի մշակման պատենտավորված ալգորիթմներ (Մեծ 
Բրիտանիա) և այլն։ 

Ավետ Մանուկյանն ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական 
ինստիտուտը։ Գիտությունների թեկնածու է։ Մասնագիտացած է 
արհեստական բանականության համակարգերի նախագծման մեջ:

ԱՎԵՏ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Խորհրդի անդամ, տնօրեն
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Կարեն Բադալ յանը «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային 
օպերատոր» ՓԲ ընկերության խորհրդի անդամ է։ Նա «Sylex 
SARL»  ընկերության  ֆինանսական տնօրենն է և ընկերության 
զարգացման գծով տնօրենը` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ 
Կարեն Բադալ յանը ֆինանսական ու տվ յալների մշակման ոլորտի 
ընկերություններում ղեկավար աշխատանքի 19 տարվա փորձ ունի։

Մինչև «Sylex SARL»  ընկերությանը միանալը Կարեն Բադալ յանը 
ղեկավարել է Քաթարի կենտրոնական բանկի վարկային բյուրոյի 
հիմնադրման աշխատանքները` միաժամանակ հանդիսանալով 
միջազգային Dun & Bradstreet (D&B) ընկերության նախագծերի 
ղեկավար՝ ֆինանսական ենթակառուցվածքների գծով։ Մինչ այդ նա  5 
տարի աշխատել է ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում որպես գործառնական 
ու ֆինանսական տնօրեն։

Կարեն Բադալ յանը ավարտել է Երևանի պետական 
տնտեսագիտության ինստիտուտը, գիտությունների թեկնածու է: Նա 
բրիտանական ACCA հաշվապահների ասոցիացիայի ու ամերիկյան 
CFA ինստիտուտի լիիրավ անդամ է, ինչպես նաև՝ Բոստոնի CFA 
հասարակության անդամ։

ՀԱՅԿ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Խորհրդի անկախ անդամ

Հայկ Միքայել յանը «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային 
օպերատոր» ՓԲ ընկերության խորհրդի անդամ է։ Նա մաթեմատիկոս 
է, դասախոսում է Նոթինհեմի համալսարանի Նինգբոյի մասնաճյուղում 
(Չինաստան): 

Մինչև Նոթինհեմի համալսարանում աշխատելը, Հայկը ղեկավար 
պաշտոններ է զբաղեցրել Լայպցիգի Մաքս Պլանկ ինստիտուտում 
(Գերմանիա): 

Հայկ Միքայել յանն ավարտել է ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը և 
Գերմանիայի Պոտսդամի համալսարանի ասպիրանտուրան:

ԿԱՐԵՆ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Խորհրդի նախագահ
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Էլեկտրոնային առողջապահության ԱՐՄԵԴ համակարգն առողջապահական տվ յալների 
կառավարման միասնական համակարգ է, որտեղ մուտքագրվում և պահպանվում են բնակչի 
առողջությանը վերաբերող ամբողջական տվյալներ: 

Առողջապահության ոլորտում միասնական տեղեկատվական համակարգը հանդես է գալիս որպես 
տվ յալների փոխանցման համապարփակ և համաժամանակյա հարթակ երեք տեսակի տվ յալների 
համար` կլինիկական, վարչական և ֆինանսական:

Համակարգի 
մասին
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Համակարգի միջոցով ներկայումս իրականացվում են  պետության կողմից երաշխավորված անվճար 
և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման (պետական պատվերի) և 
սոցիալական փաթեթի շրջանակում սպասարկվող այցերին վերաբերող  վարչական, ֆինանսական 
և որոշ կլինիկական տվ յալների գրանցումն ու փոխանցումը, պետության և ապահովագրական 
կազմակերպությունների կողմից հատուցումները: Ամբողջական համակարգի ներդրումը 
նախատեսվում է համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներից հետո։

Համակարգում առկա է 2.9 մլն քաղաքացու անձնական բժշկական քարտ։ Յուրաքանչյուր 
քաղաքացի իր անձնական  էջ կարող  է մուտք գործել   իր նույնականացման քարտի (ID քարտ) 
PIN կոդով՝  armed.am կայքի միջոցով։ Անձնական բժշկական  քարտերն առայժմ տեղեկություն են 
պարունակում այն մասին, թե տվ յալ քաղաքացին որ պոլիկլինիկայում և պոլիկլինիկայի որ բժշկի 
մոտ է կցագրված։ Պետպատվերով և սոցփաթեթով սպասարկված քաղաքացիների դեպքում դրանք 
տեղեկություն են պարունակում նաև այցի շրջանակում ստացած բուժման մասին։

Համակարգի լիարժեք գործարկումից հետո քաղաքացին հնարավորություն կունենա իրեն 
վերաբերող էլեկտրոնային առողջապահական տեղեկությունը տեսնել և կառավարել մեկ կետից։ 
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Պացիենտի առողջության մասին տվյալները նրա 
համաձայնությամբ առցանց հասանելի են բժիշկներին 
ամենուր՝ անկախ բուժհաստատության և պացիենտի 
գտնվելու վայրից: Պացիենտի առողջության էլեկտրոնային 
պատմությունը հնարավորություն է տալիս թղթերի 
կույտը փոխարինել էլեկտրոնային տվյալներով, որոնք 
հնարավոր է արագ գտնել, իսկ դրանք կորցնելու ռիսկերը 
բացառված են: Համակարգի ամբողջական գործարկումից 
հետո հնարավորություն է լինելու ընտրել բժիշկ, առցանց 
հերթագրվել, ստանալ էլեկտրոնային դեղատոմս:

Ի՞նչ առավելություններ 
ունի Էլեկտրոնային 
առողջապահության 
համակարգը

Կլինիկական 
ռիսկերի 
նվազեցում

Յուրաքանչյուր պացիենտի առողջության պատմությունն 
ու բուժման համար անհրաժեշտ տեղեկությունը պացիենտի 
իսկ թույլտվությամբ հասանելի կլինի բուժող բժշկին, ինչը 
կնպաստի բուժման վերաբերյալ ճշգրիտ որոշումների 
կայացմանը։

Ժամանակի 
տնտեսում
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Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը 
համապատասխան գերատեսչություններին 
հնարավորություն է տալիս ստանալ ճշգրիտ 
վիճակագրական տվ յալներ Հայաստանում 
առողջապահության ընդհանուր պատկերի վերաբերյալ: 
Այն խթանում է կանխարգելիչ առողջապահությունը, 
օգնում վաղ փուլի ախտորոշումներին և այդպիսով 
նվազեցնում համաճարակների բռնկման ռիսկերը:

Ծախսերի 
կրճատում

Տվյալների 
վրա հիմնված 
առողջապահության 
խթանում

Պացիենտի թույլտվությամբ համակարգի միջոցով 
բժիշկը կարող է դիտել նրա բոլոր հետազոտությունների 
արդյունքները, ինչը հնարավորություն է տալիս 
խուսափել դրանց անհարկի կրկնությունից:
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Էլեկտրոնային առողջապահության ԱՐՄԵԴ համակարգին 
ներկայումս միացած է 471 հաստատություն
որոնց թվում են ինչպես բուժհաստատությունները, այնպես էլ 
բոլոր ապահովագրական ընկերությունները և ՀՀ ԱՆ պետական 
առողջապահական գործակալությունը

Բժշկական 
կենտրոններ

Հիվանդանոցներ և 
առողջարաններ

Ախտորոշիչ 
կենտրոններ

Ամբուլատորիաներ

ԱՆ պետական 
առողջապահական 
գործակալություն

Պոլիկլինիկաներ

Ատամնաբուժարաններ

Շտապ 
բուժօգնություն

Ապահովագրական 
ընկերություններ
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2018 թվականի ընթացքում ԱՐՄԵԴ համակարգով բժշկական 
հաստատությունների կողմից սպասարկվել է   

Բժշկական ծառայություններից 
օգտված բնակչության թվաքանակ

Մատուցված 
ծառայությունների 
քանակ

Պետական պատվերի 
շրջանակում բժշկական 
հաստատությունների 
կողմից տարվա  
ընթացքում մատուցվել և 
համակարգում գրանցվել է  

ստացիոնար ծառայությունների 
շրջանակում կատարված այցեր339 374

3 943 916
4 283 290

ամբուլատոր 
այցեր

2018 թվականի ընթացքում պետական 
պատվերի շրջանակում բժշկական 
ծառայություններից օգտված 
բնակչության թվաքանակը կազմել է

1 634 462

46,1%

14.3% 

39.6%

առաջնային 
օղակի բժշկական 

հաստատություններ 

ամբուլատոր 
ծառայություններ

ստացիոնար 
ծառայություններ

5 914 368
բժշկական ծառայություն

90% ամբուլատոր 
ծառայություններ

այց

92%

2018
8%
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«Էլեկտրոնային առողջապահության 
ազգային օպերատոր» ընկերությունում 
տարվա ընթացքում 24/7 աշխատանքային 
ռեժիմով գործել է  Բաժանորդների 
սպասարկման կամ  «Զանգերի կենտրոն»-ը, 
որի որակավորված մասնագետներն 
անհրաժեշտ տեղեկություններ են 
տրամադրել համակարգի բաժանորդներին՝ 
արագ արձագանքելով և լուծում տալով 
առաջացած խնդիրներին: Տարվա 
ընթացքում կենտրոնը սպասարկել է շուրջ 
30 638 զանգ:

Էլեկտրոնային առողջապահական 
համակարգի օգտագործման 
արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով տարվա ընթացքում 
կազմակերպվել են վերապատրաստման 
դասընթացներ, որոնց շրջանակում 
վերապատրաստվել է շուրջ 576 
համակարգի օգտագործող, որոնցից 43-ը 
վերապատրաստվել է որպես թրեյներ՝ 
էլեկտրոնային առողջապահության 
համակարգից օգտվելու վերաբերյալ ձեռք 
բերած գիտելիքները գործընկերներին 
փոխանցելու նպատակով:
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Օպերատոր ընկերությունն ապահովում է Էլեկտրոնային 
առողջապահության ԱՐՄԵԴ համակարգի ծրագրային 
գործիքակազմի շարունակական բարելավումն ու ծրագրային 
թարմացումները։ Այս ուղղությամբ 2018 թվականին 
համակարգում մի շարք ֆունկցիոնալ փոփոխություններ են 
կատարվել․

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ 
պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում 
(պետական պատվեր) իրականացնող բժշկական 
կազմակերպություններում փաստացի կատարված 
ծախսերի, չօգտագործված միջոցների և հերթագրումների 
մասին տեղեկատվության հասանելիության ապահովում 
armed.am (https://www.armed.am/govlimits/) կայքի 
միջոցով: Նշված տեղեկությունները ներկայացվում են ըստ 
բժշկական ծառայությունների խմբի, մարզերի և բժշկական 
հաստատությունների: Կայքում յուրաքանչյուր տարվա 
պլանավորված բյուջետային հատկացումների մասին 
տեղեկատվությունը տրամադրվում է ՀՀ առողջապահության 
նախարարության պետական առողջապահական 
գործակալության կողմից։ 

Համակարգի հաշվետվողական գործիքակազմում   
կատարված փոփոխությունների շնորհիվ ապահովվել 
է պետության կողմից առողջապահության ոլորտում 
իրականացվող քաղաքականության շրջանակներում 
մատուցվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ 
ամբողջական հաշվետվողականությունը:

Բարելավվել է այցերի գրանցման ձևը, ինչպես նաև ավելացվել 
են նոր, նեղ մասնագիտական բժշկական փաստաթղթերի 
լրացման ձևեր: 

Ներդրվել են դեղամիջոցների, բժշկական սարքավորումների, 
շինությունների, առողջապահության մասնագետների 
ռեգիստրները,  որոնց   միջոցով բժշկական     
հաստատությունները կառավարում են իրենց ռեսուրսները:

ԱՐՄԵԴ համակարգում կատարված 
ֆ ունկցիոնալ փոփոխություններ
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Մեր թիմը մասնակցել է «Առողջապահություն և դեղագործություն EXPO 2018» 17-րդ միջազգային 
մասնագիտացված ցուցահանդեսին՝ ներկայացնելով Էլեկտրոնային առողջապահության 
համակարգում նախատեսվող հեռաբժշկության մոդուլը, ինչպես նաև արհեստական              
բանականության վրա հիմնված ախտորոշիչ որոշումներին աջակցող համակարգը: Մի 
շարք   այցելուներ հենց մեր տաղավարում գրանցվել են ԱՐՄԵԴ համակարգում, ծանոթացել 
պացիենտի անձնական էջի կառավարմանը, այցերի նախնական գրանցմանը և համակարգի այլ 
գործառույթներին: 

Մեր ընկերության գործառնական բաժինն այցեր է նախաձեռնել թե՛ մայրաքաղաքի, թե՛ 
բոլոր մարզերի բուժհաստատություններ՝ ԱՐՄԵԴ համակարգի շահագործման ընթացքին 
ծանոթանալու նպատակով։ Գործառնական բաժնի մասնագետներից կազմված թիմը հանդիպել 
է բուժհաստատություններում համակարգն օգտագործողների հետ, տեղեկացել համակարգի 
կիրառման ընթացքին, պարզաբանումներ տվել նրանց մատնանշած խնդիրներին, հավաքագրել 
առաջարկությունները։ Այցերի ընթացքում շուրջ 290 հաստատության (որից 200-ը՝ մարզային) 
540 օգտվող մասնակցել է  հանդիպումներին ու քննարկումներին։ Դրանց ընթացքում ստացված՝  
համակարգի բարելավմանն ուղղված  առաջարկները հաշվի  են առնվել մեր մասնագետների կողմից։ 

Էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման ծրագրի հետ կապված՝ մայրաքաղաքի հինգ դեղատներում 
հաջողությամբ փորձարկվել է Էլեկտրոնային դեղատոմսերի մոդուլը։ Արդյունքները ցույց  են տվել, 
որ մոդուլը պատրաստ է շահագործման։ Աշխատանքներ են իրականացվում Դեղերի և բժշկական 
տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի հետ՝ ԱՐՄԵԴ համակարգում «դեղերի ռեգիստր» 
ստեղծելու համար։
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Շարունակվելու են էլեկտրոնային առողջապահության 
ԱՐՄԵԴ համակարգի պահպանման, սպասարկման և 
բարելավման աշխատանքները։ Համակարգում պարբերաբար     
իրականցվելու են թարմացումներ, ներդրվելու են 
տեխնոլոգիական վերջին լուծումներին համապատասխանող 
գործիքներ, ինչպես նաև ընդլայնվելու է գործիքակազմը։

2019 թվականին նախատեսվում է գործարկել էլեկտրոնային 
ընդունարանների գործիքը կամ e-booking կոչվող 
ծառայությունը, ինչը հնարավորություն կտա  քաղաքացիներին 
համակարգի միջոցով այց գրանցել նախընտրած 
բուժհաստատությունում։

Կներդրվեն նոր գործիքներ, որոնք հնարավորություն   
կընձեռեն պետպատվերի շրջանակում պացիենտների 
ուղեգրումներն իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով, 
ինչպես նաև հղիության նախածննդյան հսկողության 
նպատակով  իրականացվող  հաշվառման գործընթացն ավելի 
թափանցիկ դարձնել։

Կներդրվի բուժհաստատություններում ազատ 
մահճակալների առկա թվաքանակն առցանց արտացոլող 
գործիք՝ հնարավորություն ընձեռելով շտապօգնությանն 
առավել արագ ու օպտիմալ իրականացնել պացիենտների՝      
համապատասխան բուժհաստատություն տեղափոխելու 
գործընթացը։ 

Նախատեսվում է Էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման 
ապահովումը՝ ելնելով  ոլորտում իրականացվող պետական 
քաղաքականության պահանջներից։

Ի՞նչ ենք նախատեսում 
առաջիկայում
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Հր Ներսիսյան 14/1, 1/2, Երևան, 0014

+37411-20-20-33

contact@armed.am

facebook.com/ehealth.armenia/

linkedin.com/company/ehealth-armenia/

www.armed.am 
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